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 والثالثون السابعةالدورة  —الجمعية العمومية 

  اللجنة التنفيذية تقرير
  عن

  من جدول األعمال ٢٢و  ٢١ ينالبند

  )مقدم من رئيس اللجنة التنفيذية(

 .من جدول األعمـال  ٢٢و  ٢١ ينالبند عن وافقت اللجنة التنفيذية على التقرير المرفق
  .٢٢/١باعتماد القرار وتوصي الجلسة العامة 

  .هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير إزاحةبعد  —حظة مال
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  زيادة كفاءة االيكاو وفعاليتها  :من جدول األعمال ٢١البند 

التي  (A37-WP/34, 123, 305 & 306)نظرت اللجنة التنفيذية، في جلستها الخامسة، في أربع ورقات عمل   ١-٢١
  .ءة االيكاوتتناول زيادة كفا

، والتي تضمنت تقريرا لمجلس االيكاو A37-WP/34قدمت مديرة إدارة الشؤون اإلدارية والخدمات الوثيقة   ٢-٢١
.  يعرض التقدم المستمر لتحسين مستوى كفاءة المنظمة وفعاليتها بناء على طلب الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية

تحسين مستوى كفاءة الجمعية العمومية والمجلس واألمانة العامة ويحدد اإلجراءات  إلى ويحدد التقرير اإلجراءات الرامية
  .٢٠١٣-٢٠١١الجارية خالل فترة السنوات الثالث 

التي قدمتها المملكة العربية السعودية اقتراحا من أجل تحقيق المزيد ، A37-WP/305وتتضمن ورقة العمل   ٣-٢١
هيئات الرئاسية لمنظمة االيكاو من خالل عقد دورات الجمعية العمومية مرة كل سنتين من الكفاءة والفعالية في أعمال ال

وهي تكلف مجلس االيكاو بدراسة إمكانية عقد الجمعية العمومية لاليكاو مرة كل .  ووضع ميزانية المنظمة لفترة سنتين
الدورة القادمة للجمعية العمومية  إلىذا الشأن سنتين واعتماد ميزانية لفترة سنتين للمنظمة على نحو تدريجي ورفع تقرير به

من اتفاقية شيكاغو ) أ ٥٠وقدم األمين العام بعض العناصر لكي تنظر فيها اللجنة، مثل الشرط الوارد في المادة .  لاليكاو
مل الذي ينص على وجوب انتخاب المجلس كل ثالث سنوات، فضال عن النتائج األخيرة التي توصل إليها الفريق العا

ولقد .  المعني بالحكم السليم والتابع للمجلس من أنه ينبغي مواصلة عقد الدورات العادية للجمعية العمومية كل ثالث سنوات
المجلس، فان اإلحالة ينبغي أن تكون مفتوحة للسماح للمجلس بالنظر  إلىعرب عن رأي مفاده أنه إذا أحيلت هذه المسألة ُأ

حقيق الكفاءة، وذلك في ضوء ما قد يترتب من طلبات من دورة الجمعية العمومية التي في سبل أخرى أو سبل إضافية لت
  .تعقد كل سنتين على األمانة العامة

وبعد المضي في المناقشة، وافقت اللجنة على أن توصي الجلسة العامة باإلجراء المقترح في الورقة   ٤-٢١
WP/305، العمومية لدوراتها مرة كل سنتين واعتماد ميزانية لفترة سنتين  أي تكليف المجلس بدراسة إمكانية عقد الجمعية

استعراض  في سياقو .الدورة القادمة للجمعية العمومية إلىللمنظمة، وذلك على نحو تدريجي، ورفع تقرير بهذا الشأن 
 أي تكاليف إضافية يفضي إلىالجمعية العمومية مرة كل سنتين لن  دورةتحضير لال ضمان أنهذه المسألة، ينبغي المجلس ل
 الجمعيةانعقاد سنة في  اثنينمن ثالثة إلى  هفي إمكانية خفض عدد دوراتللمجلس أيضا النظر وينبغي . للمنظمةبالنسبة 
  .العمومية

، التي قدمتها المملكة العربية السعودية، بعض المتطلبات التي ينبغي A37-WP/306 ووصفت ورقة العمل  ٥-٢١
وعلى سبيل .  اق بركب التطورات في حقل اإلدارة والرقابة، وكذلك في عالم الطيران المدني الدوليلاليكاو الوفاء بها للح

وعرضت الورقة .  النظر في تحسين أطر الرقابة الداخلية وأعمال إستراتيجية للموارد البشرية إلىالمثال، دعيت االيكاو 
وأشارت مديرة إدارة .  ، وقدمت اقتراحات بهذا الشأنبعض جوانب طرائق عمل االيكاو الداخلية التي ينبغي تحسينها

استعراض مدونة  إطارمن جدول األعمال في جلسة اليوم، في  ١٩الشؤون اإلدارية والخدمات أنه وفقا لما نوقش في البند 
  .جلخدمات الموارد البشرية بالمنظمة، فقد جرى تناول معظم التوصيات الواردة في الورقة وستنفذ في القريب العا

دولة متعاقدة أعضاء باللجنة األفريقية للطيران المدني  ٥٣، التي قدمتها A37-WP/123ودعت ورقة العمل   ٦-٢١
(AFCAC) دعم مكاتب االيكاو اإلقليمية في أفريقيا، وذلك في ضوء الدور الرئيسي الذي تقوم به هذه  إلى، الجمعية العمومية
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.  ول في إقليم أفريقيا والمحيط الهندي في جميع المجاالت المتعلقة بالطيران المدنيالد إلىالمكاتب لتحسين المساعدة المقدمة 
 .واقترحت الورقة أن تكلف الجمعية العمومية األمين العام بتخصيص الموارد المالئمة للمكاتب اإلقليمية التي تخدم أفريقيا

تب القاهرة وداكار ونيروبي، لديها مالك وذكر األمين العام أن ثالثة مكاتب إقليمية في أفريقيا، أي مك  ٧-٢١
مليون دوالر كندي في فترة السنوات  ٤وظائف إضافية وما مجموعه  ٧موظفين كامل وأنه قد شرع بالفعل في تخصيص 

  .، ورحبت اللجنة بما ذكره األمين العام)٢٠١٣- ٢٠١١(الثالث المقبلة 
أن تقوم الجمعية  اقترحت، فقد A37-WP/34, 123, 305 and 306وإذ نظرت اللجنة في ورقات العمل   ٨-٢١

  :العمومية بما يلي
 ١-٣٢و  ٢- ٣١اإلقرار بالتقدم المحرز والنتائج المحققة في تنفيذ قراري الجمعية العمومية  )١

  ومقرر الدورة السادسة والثالثين للجمعية العمومية بشأن زيادة كفاءة االيكاو؛
المستمرة، العمل بشأن زيادة فعالية االيكاو  وتطلب من المجلس أن يواصل، كجزء من العملية )٢

  وكفاءتها، وأن يقدم تقريرا بذلك إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العمومية؛

مع األخذ في االعتبار  A37-WP/305وتطلب من المجلس دراسة االقتراح الوارد في الوثيقة  )٣
أي ترتب عليه الجمعية العمومية مرة كل سنتين لن ي دورةتحضير لال ضمان أنالحاجة إلى 

من  هفي إمكانية خفض عدد دوراتللمجلس أيضا النظر وينبغي . للمنظمةبالنسبة  تكاليف إضافية
ة من المجلس أن يقدم يممووتطلب الجمعية الع. العمومية الجمعيةانعقاد سنة في  اثنينثالثة إلى 

  .العمومية معيةإلى الدورة المقبلة للجبذلك تقريرا 

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
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  مسائل أخرى رفيعة المستوى تتعلق بالسياسة العامة مقدمة للجنة التنفيذية لتنظر فيها  :من جدول األعمال ٢٢البند رقم 

المقدمة من الصين، ومصر،  WP/237ورقة العمل في  ،جلستها الخامسة خالل ،نظرت اللجنة التنفيذية  ١-٢٢
تقدم ورقة العمل تلك تقريراً . المملكة العربية السعودية، وتونس، واإلمارات العربية المتحدة، وفنزويالواالتحاد الروسي، و

األثر السلبي لسياسة االيكاو الحالية بشأن خدمات اللغات، التي تهدف إلى تحقيق خفضٍ كبير في التمويل المخصص عن 
وتقترح ورقة العمل . ٪٦٠ترجمة بالتعاقد الخارجي تصل نسبتها إلى لفرع اللغات والنشر وتحدد أهدافاً لتوفير خدمات ال

  .إجراءات تهدف إلى العودة إلى مبدأ تعدد اللغات في االيكاو بصفتها إحدى وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

او، السيما بورقة العمل، وأحاطت علماً بتشديدها على أهمية خدمات اللغات في االيك تنفيذيةالرحبت اللجنة   ٢-٢٢
وحظيت ورقة العمل هذه بالدعم أيضاً لتشديدها على أهمية تعدد . والتوصيات كالقواعد مهمةحين يتعلّق األمر بوثائق 

  .اللغات في منظّمة عالمية متعددة األطراف كااليكاو

بميزانية  ٥ملحق ولكن جرت اإلشارة إلى أن بعض المتطلّبات المقترحة في ورقة العمل ترد أصالً في ال  ٣-٢٢
التي تمت الموافقة عليها ضمن اللجنة اإلدارية باإلجماع وهي ستعرض على الجلسة  ٢٠١٣-٢٠١٢- ٢٠١١السنوات 

وأشير أيضاً إلى أن بعض اإلجراءات المقترحة ستؤدي إلى اتّباع نهج اإلدارة الجزئية في المنظّمة أو سترهق كاهل . العامة
وبالتالي وافقت اللجنة التنفيذية على مراجعة القرار المقترح من خالل التركيز . ذن إلى تعديلموارد االيكاو وهي تحتاج إ

  .على متطلّبات تحسين مراقبة النوعية ضمن المنظّمة

، اقترحت اللجنة التنفيذية أن تعتمد الجمعية العمومية القرار التالي بهدف WP/237بعد النظر في ورقة العمل   ٤-٢٢
  :االيكاو بشأن خدمات اللغات تحسين سياسة

  سياسة االيكاو بشأن خدمات اللغات  :٢٢/١القرار 
وفقا للقرارات والمقررات ذات الصلة التي أصدرتها  االيكاوتوفر مستويات مالئمة من الخدمة بلغات عمل  لما كان

وكذلك والتوصيات الدوليةنشر القواعد ما الجمعية العمومية أمرا مهما للغاية لنشر وثائق المنظمة على نطاق العالم، والسي ،
  .الدائمة لحسن سير أعمال المنظمة وهيئاتها

نوعية الخدمة التي تقدم بهذه على الحفاظ على المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة و يمن الضرور ولما كان
  .اللغات

جميع الدول المتعاقدة بجميع لغات عمل من المهم جداً توفير فهم موحد ومتّسق لمطبوعات االيكاو من قبل ولما كان 
  .إلى الحد األدنى على البيئة أثر الطيران تقليلالمنظّمة، وبهدف الحفاظ على سالمة وأمن الطيران المدني الدولي و

  :ن الجمعية العموميةإف
ة متخصصة على أن تعدد اللغات هو أحد المبادئ األساسية لبلوغ أهداف االيكاو بصفتها وكال التأكيدتعيد  - ١

 .تابعة لألمم المتحدة

  .على قراراتها السابقة بشأن تعزيز لغات عمل المنظمة تعيد التأكيد - ٢
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٣ - برنامج من برامج االيكاو تقر أ من أيخدمات اللغات هي جزء ال يتجز بأن. 

ف المستمر أن المساواة بين جميع لغات عمل المنظمة ونوعية الخدمة التي تقدم بهذه اللغات يشكالن الهد تقرر - ٤
  .للمنظمة
  .أن العمل بأي لغة جديدة ينبغي أال يؤثر في نوعية الخدمة التي تقدم بلغات العمل األخرى في المنظمة تقرر - ٥
  .سيكون خاضعا لالستعراض ذيال اتأن يواصل المجلس رصد خدمات اللغ تقرر - ٦
 .اللغات أن يضع ويطبق نظاماً إلدارة النوعية في مجال خدمات األمين العام من تطلب - ٧

، بما شأن خدمات اللغاتمم المتّحدة بالمتّبعة في األ بأفضل الممارساتمن األمين العام لاليكاو االلتزام  تطلب - ٨
تعيين موظفين مؤقتين في أوقات الذروة وتحديد مستوى االستعانة بالمصادر الخارجية في مجالي الترجمة في ذلك 

 .التحريرية والشفوية

إلتاحة " لوائح مطبوعات االيكاو"بعنوان  Doc 7231/11ي ضرورة تعديل الوثيقة من المجلس النظر فيطلب  - ٩
 .نشر مطبوعات االيكاو بجميع لغات عمل المنظمة

الدول األعضاء التي تمثّل لغات عمل االيكاو، إذا ما رغبت في ذلك، إلى دعم المنظّمة من خالل إقامة  تدعو -١٠
يكاو ومن خالل إعارة الموظّفين الكفوئين إلى أمانة االيكاو، بما في ذلك مراكز معترف بها رسمياً لترجمة مطبوعات اال

 .المكاتب اإلقليمية، وذلك بهدف خفض األعمال المتأخرة في الترجمة والدعم في المناسبات الخاصة

  . A31-17أن هذا القرار يحّل محّل قرار الجمعية العمومية تعلن -١١

  — انتهى —


